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ሱባኤ ንምቅርራብ ንብዓለ ትንሣኤ
22/7/2004 ዓ.ም (4/1/2012)
ትንሣኤ ክርስቶስ መዓልቲ ነጻነትና እዩ
“አግአዞ ለአዳም አሰሮ ለሰይጣን ይእዜሰ ሰላመ ኮነ”
ንባባት፡ ኢሳያስ 61፡1-9፡ ዮሓ 8፡31-59
ንብዓል ትንሣኤ ብግቡእ ክነብዕል ሱባኤ ንአቱ አሎና። ቅዱስ እዋን እዩ እሞ ብምሉእ ተበግሶን
ብሓቀኛ ጸሎትን ንጀምሮ። እዚ ልምዲ እዚ ካብ ክርስቶስ ጎይታና ዝወሰድናዮ እዩ። ንሱ
ተልእኮኡ ቅድሚ ምጅማሩ አብ በረኻ አርብዓ መዓልትን ለይትን እናጸለየን እናጾመን ከምዘሕለፈ
ወንጌል ይነግረና። አብ ክርስትያናዊ እምነትና ንሓደ ዓቢ ጉዳይ ቅድሚ ምእታውና ሱባኤ ከከም
አድላይነቱ ከምዝእቶ ማለት ናይ፥ ሳልስቲ፥ ሳብዕቲ፥ ከምኡ ናይ ሰላሳ መዓልቲ እናበለ ከም
ዝጥዕመና ሱባኤ ይእቶ፥ ቀንዲ ምስጢሩ ነቲ እትአትዎ ነገር ብልብኻ ተሰናዲኻ ክትአትዎ ከምኡ
አብኡ ንአምላኽ ክትረክብ እሞ አምላኽ ብጸጋኡ ከብርሃልካ ምእንቲ እዩ።
ብዓለ ትንሣኤ ዝዓበየ ምስጢር እምነትና እዩ። ኩሎም ወንጌላውያን ብዛዕባ ትንሣኤ የዘንትዉልና።
ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ዘይተንሥኤ እንተ ኾይኑ እምነትና ብላሽ እዩ ይብል። አነ ንዝተንሥኤ
ክርስቶስ እየ ዝሰብኽ ዘሎኹ እናበለ ሓደ ክርስትያን እምነቱ አብ ትንሣኤ ከም ዝምስረት
የስተምህረና። ነዚ መሰረት ገራ ቤተ ክርስትያን ንብዓለ ትንሣኤ ካብ መጀመርያ ብጾም ብጸሎት
ተሰናድያ ተብዕሎ። ኩሉ ምእመን ክጸውም ክጽሊ ክምጽውት ዝተባእሰ ክዓረቕ ንኹሉ ናይ ስጋ
ነገራት ሓዲግካ አብ መንፈሳዊ ነገራት ከድህብ ይሕተት። እዚ እዋን ብምሉእ ልብና አብ አምላኽ
ቀሪብና ዕርቂ እንሓተሉ ዝኾነ ኃጢአት ዝወደቕናዮ እንንስሓሉ እዋን እዩ።
ክርስቶስ ብሕማሙን ብሞቱን ብትንሣኤን ካብ አርዑት ኃጢአት ነጻ አውጺኡና። ”አግአዞ
ለአዳም አሰሮ ለሰይጣን ይእዜሰ ሰላመ ኮነ” እናበላና ናይ ሰይጣን መዓልቲ ስዕረት ናታትና ኸአ
መዓልቲ ነጻነት እያ ፋሲካ። ነጻነት ክንብል ከሎና ካብ ግዝአት ሰይጣን ወጺእና ምስ አምላኽ
ዝተዓረቕናሉ ጊዜ እዩ። አምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ካልአይ አካል ቅድስት ስላሴ ከማና ሰብ ኮይኑ
አብ መስቀል መይቱ ሓርነት አዊጅልና። ደቂ ሓርነት አሕዋት ክርስቶስ ኮና። እዚ ቅዱስ እዋናት
አብ ሕማማት ክርስቶስ ዘኪርና ነጻነትና ክነሐድስ እንጽውዓሉ ስለ ዝኾነ ኩልና ቅሩባት ኮና
ብምዓልቲ ትንሣኤ መብራህትና ክነብርህ ከሎና ካብ ኩሉ ዝወደቕናዮ ኃጢአት ነጺሕና ካብ
ውድቀተይ ተንሢኤ አሎኹ ክንብል ስንድዋት ንኹን።
ትንሣኤ ክርስቶስ ነጻነት ምእዋጅ እዩ። ሰብ ክፍጠር እንከሎ አምላኽ ነጻ ገሩ ፈጢርዎ። አብ
እምነት ክርስትና ነጻነት ዝብሃል ምስ አምላኽ ርክብ ክህልወካ እንከሎ ጥራሕ እዩ። ካብ አምላኽ
ክንፍለ እንከሎና ነጻነትና አጥፊእና አሎና ማለት እዩ። አምላኽ ባዕሉ ንቀዳሞት ወለድና አዳምን
ሔዋንን ካብዚአ ኦም አይትብልዑ ካብአ አብ ዝበላዕክምሉ እዋን ክትሞቱ ኢኹም ማለት ምሳይ
ርክብ አይክህልወክምን እዩ ስለዚ ሕይወትኩም መልክዑ ከይቅይር ስምዑኒ ተጠንቀቑ እናበለ ነቲ
ምስኡ ክህልዎም ዘለዎ አብሪሁ ገሊጽሎም፥ እንተኾነ ካልእ መሪጾም ሳዕቤኑ ነጻነት አጥፊኦም።
ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ሕይወት ሕጉስ ዘይመውት ምስ አምላኽ ገጽ ንገጽ ነሮም ድሕሪኡ ግን
አብ መንጎ ካልዕ ሕይወት ተጀሚሩ። ሰብ ካብ ሽዑ ንድሓር መንፈሱ አብ ክልተ ተመቂሉ
ንአምላኽ ዝደልን ካብ አምላኽ ክፍለ ዝደሊ ባህርያት ፈጢሩ። ብዙሕ ጊዜ እቲ ካብ አምላኽ
ዝፈሊ መንፈስ መሊኹ ንረኽቦ። ሳዕበኑ ሰብ ከይተሓጎስ ሰላም ስኢኑ ይነብር።
ታሪኽ ሰብ ብምርብራብ ንነጻነት ዝደልን ንነጻነት ንአይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ኢሉ ክመልኽ ዝደልን
እዩ ዝፍለጥ። ሰብ ነጻነቱ መሰሉ መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ክግሃስ እንከሎ ተቛውሞ የልዕል ምእንቲ
መሰሉ ክሳብ ሕይወት ምስዋዕ ይበጽሕ። ነቶም ምእንቲ ፍትሒ ምእንቲ ነጻነት መሰል ዝሓለፉ
ሰማዕታት እናበልና ነኽብሮም እዚ አብ ዓለማውን መንፈሳውን ነገርት እንርእዮ ኢና። ነጻነት
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ቀንዲ መሰል ሰብ እዩ፥ ነጻነት ክጎድል እንከሎ ኩሉ አይቀስንን እዩ ገዛእን ተገዛእን ክረባረቡ
ይነብሩ። አብዚ ዘገድሰና ፖሎቲካዊ ነጻነት አይኮነን ወላእኳ አገዳሲ እንተኾነ፥ ንሎሚ ክንሓስበሉ
ክንርእዮ ተደልዩ ዘሎ መንፈሳዊ ነጻነት እዩ።
መንፈሳዊ ነጻነት ክንብል ከሎና እንታይ የስምዕ። ብብዙሕ መገዲ ክንገልጾ ንኽእል ኢና። አብዚ
ንብዓለ ፋሲካ ክነብዕል አብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን ምስ መድኃኔ ዓለም መድኅና ምሉእ ዕርቂ
ገርና ክንርከብ እሞ ነቲ ብሰንኪ ቀዳሞት ወለድናን ባዕልና ብዝገበርናዮ ውድቀትን አብ አምላኽ
ክንምለስ እሞ ሓርነት ነፍስና ክንእውጅ ካብቲ ዝነበርክዎ ባርነት ምስ ክርስቶስ አምላኸይ
እትንስእ አሎኹ ኢልና ዓው ኢልና መንፈሳዊ ነጻነትና ክነብዕል ዘብቅዓና ጉዕዞ እሞ ሳዕቤኑ
መነፈሳዊ ነጻነት ዘልብሰና እዩ። ሰብ ድሕሪ ውድቀት ወለድና ነጻነቱ ክረክብ ናቱ ተሳትፎ አድልዩ
ነፍስወከፍና መንፈሳዊ ነጻነት ክንእውጅ እንተኾና እጃምና ክንጻወት አሎና። ምስ አምላኽ ዘሎና
ርክብ አብቲ ሓቁ ክበጽሕ እንከሎ መንፈሳዊ ዕግበት ዝህበና መንፈሳዊ ነጸናት ክንብሎ ንኽእል።
ነጻ ምኻን እንታይ ማለት እዩ። ብዙሕ ጊዜ ዳልይካ ምግባር፥ ካልኦት ነቲ እትገብሮ ክፉእ ይኹን
ጽቡቅ ከይድሩትልካ ባዕልኻ ንአኻ ዝጥዕም ምውሳን እዩ ዘስምዕ፥ እንተኾነ እዚ አይኮነን እቲ ናይ
ሎሚ አስተንትኖና። ነቲ ምስ አምላኽ ርክብ ምስ ገበርና እንረኽቦ ሰናይ ሕይወት ንሱ እዩ
ነጻነትና። አብ ሉቃስ 15 ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ ክነንብብ እንከሎና እቲ አቦ ወዱ ካብቲ ጠፊእዎ
ዝነበረ ምስ ተመልሶ “ወደይ ሞይቲ ነሩ ሓውዩ፥ ጠፊኡ ነሩውን ተረኺቡ እዩ” እናበለ ውሉድ
አብ አብኡ ምስተመልሰ ዝረኸቦ ጸጋን ሰናይን ይነግረና። እቲ ውሉድ ካብ ቤት አብኡ ወጺኡ
እንከሎ አብ መጀመርያ ነጻነት ዝረኸበ መሲልዎ ካብ አብኡ አርሒቑ ከይዱ ወላ እውን ብቐሊል
ወሪኡ አብዘይርከበሉ ጠፊኡ አብኡ ድላዩ ገሩ ንኹሉ ገንዘቡ አጥፊእዎ እንተኾነ ዝገደደ ኩነት
ረኺቡ ቤት አብኡ ጥራሕ እታ ምሉእ ሓጎስን ሰላምን ድላዩ ዝረከበላ ምዃኑ አለልዩ። አብ ቤት
አቦና ጥራሕ እዩ እቲ ሓቀኛ ድላይና ክንረክብ እንኽእል። ድላይካ ክብሃል እንከሎ ግዙፍ ነገራት
ወይ ንግዚኡ ዘሓጉሰና ማለት አይኮነን ምሉእ ዕግበት ሂቡ ደቂ መን ምዃና ዘፍልጠና ኩነት እዩ።
ሰብ ምሉእ ነጻነት ዝእውጅ ንርእሱ አብ ቤት አምላኽ ምሉእ ብምሉእ ምስአእተወ እሞ ሓላፍነት
ወዲ ቤት ምስ ለበሰ ጥራሕ እዩ። አብ ቤት ሰማያዊ አቦና ክንምለስ እንከሎና ሽዑ ነጻነት ንረክብ
ሽዑ ካብ አምላኽ ዝፈልየና እሞ ንነጻነትና ዝገፍፍ ክመጽአና እንከሎ ውግእ ንእውጀሉ አይሽነፍን
እየ ክሳብ ሞት ክንበጽሕ ከሎና ሰማዓታት ሓቂ ንኸውን። አብ ዓለም እኸበደ ንሰብ ናይ ሕልና
ነጻነት ከምዝስእን ክትገብሮ እንከሎኻ እዩ። ስምብራት መንፈሳዊ ነጻነት ስቓያቱ ዝኸበደ እዩ።
ጊዜ ጾም ንመንፈሳዊ ነጻንት ክንጭብጥ ዝሕግዝ እዋን እዩ።
እዋናት ጾም አርብዓ ነጻነት መንፈሳዊ ሕይወትና ምስቲ አቦ ነጻነት ዝኾነ ክርስቶስ ክንወሃሃድ
ምእንቲ ዝውሃበና ጊዜ እዩ። አብዚ ጉዕዞ ጾም ንርእስና አብ ቤት አምላኽ ክንምለስ አብቲ
አምላኽ ዝደልዮ ክንርከብ ኢልና ምእንቲ ድኅነት ነፍስና እንጋዶሎ ጉዕዞ እዩ። ክርስቶስ አብዚ
ዓለም ነጻነት ከበስርና መጺኡ። አብ ልደቱ መልአኽ ከም ዝአወጆ “እንሆ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን
ዓቢ ሓጎስ አበሥረኩም አሎኹም እሞ አይትፍርሁ”( ሉቃ 2፡10) እናበለ ልደት ክርስቶስ ንደቂ
ሰብ ሰላም ሓጎስ ከምዘምጽኤ ተነጊሩና። ካብ ባርነት ኃጢአት ከምዝወጻእና ዝተአወጀልና ጊዜ
እዩ። ዮሓንስ 1፡10~11 “አብ ዓለምውን ነበረ ግና አይፈለጠቶን፥ ናብቶም ናቱ መጸ እቶም
ናቱ ኸአ አይተቐበልዎን” እናበለ ሰብ ነቲ ምንጪ ሕይወቱን ነጻነቱን ዝኾነ ክርስቶስ ከይፈለጦ
ኩሉ ይሓልፎ። አብዚ ሕሩይ ጊዜ ካባና ዝደለ ዘሎ ናይ አምላኽ ስለ ዝኾና ክንፈልጦ ክነለልዮ
አብኡ ክንምለስ እሞ ጣዕሚ ቤት አቦናን መድኅናን ክንስተማቕር እዩ። ዝጸውም ዝጽሊ ንርእሱ
መሊኹ አብቲ ሓቀኛ መገዲ አምላኽ ንሕይወቱ ስለ ዝመርሕ መንፈሳዊ ነጻነት ክጭብጥ
አይከጸግሞን እዩ። ወርቂ ክጸሪ ብሓዊ ይፍተን ሰብ ከአ ክነጽሕ ሓቀኛ መልክዑ ሒዙ ብዓለ
ትንሣኤ ከሕልፍ ብጎደና ጾም ጸሎት ንስሓ ክሓልፍ አልኦ። ኩልና ከም እንፈልጦ ባህርና ተቐይሩ
ክንቆጻጸሮ አጸጋሚ ኮይኑ ካብ መገዲ አምላኽ እንወጽአሉ ጊዜ ብዙሕ እዩ። ልጓም ዘልአ መጽዓኛ
ክትቆጻጻራ ቀሊል እዩ። ሕይወትና መገዱ መገዲ አምላኽ ክገብር መንፈሳዊ ልጓማት የድልዩና።
ሕይወትና አብቲ አምላኽ ዝደልዮ ክነእትዎ ስምዒትና ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ብልቦና ተመሪሕና
ርእስና ርኢና ክንክእል አሎና። ድላይ ስጋና ጥራሕ እናፈጸምና መንግስቲ አምላኽ ክንረክብ
ከጸግመና እዩ። ሎሚ ሓዲኡ መገዲ መሪጽና ነቲ አይሽነፍን ኢሉ አብ ባርነትን ግዝአት ኃጢአት
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ዘንብረና ዘሎ ባህርና አሸኒፍና ነጻነት ክንእውጅ እንውስነሉ እዩ። ጎደና ጾም መፈጸምትኡ ካብ
ኃጢአት ነጻ ኮንካ ብምሉእ ምስ አምላኽ ተዋሂድካ መዝሙር ሰላም “ይእዜሰ ኮነ ሰላም”
እትብለሉ እዩ። ብርቱዕ ኲናት ዓቢ ዓወት የምጽእ ብርቱዕ ጾም ከአ ምሉእ ቅድስናን ምሉእ ምስ
አምላኽ ምውህሃድ የውርደልና። ቃልስና ክሳብ ዓወት ዝብል አዘራርባ ብመጀመርታ ናይ እቶም
ቀዳሞት ክርስትያን መዝሙር እዩ ነሩ። ከይተቓለስካ ዝመጽእ ቅድስና የለን። እናተዛነኻ ጉዕዞ
ቀራንዮ ክትከዶ አይክአልን እዩ። ክርስቶስ ንመስቀሉ ጸሩ ጎደና ቀራንዮ ወላ እውን ክበድ ይንበሮ
ነቲ ዝጽበዮ ዝነበረ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንዓወት ብሞት ብድፍረት አተዋ ይብለና። ጾምና ጸሎትና
መንፈስ ክርስቶስ ክለብስ እንከሎ ጥራሕ እዩ ፍረን ትርጉምን ዝህልዎ። ማኪና እንተ ተሰብረት
ከምኡ ዝኾነ ብብልሻው እንተ ገበረት አብ ጋራጅ ነእትዋ ምኽንያቱ ክትዕረ ክትቅየር ብብዝያዳ
ከተገለልና እሞ ዋሕስ ክህልዎ ጉዕዞና ምእንቲ እዩ። እዚ ጊዜ እዚ ብመንፈሳዊ ሕይወትና
ክንሕደስ ክንቅየር እሞ ሓደስቲ አገልገልቲ ክርስቶስ ኮና ክንርከብ ዝሕግዘና ጊዜ እዩ። ናይ
ተሓድሶ ናይ ዕርቅን ጸሎትን ጊዜ እዩ እሞ ንጠቐመሉ።
ነጻ ከይትኸውን ዝዓግት ሓይሊ!
ሰባት ብኻልእ ናይ ምምላኽ ወይ ምግዛእ ባህሪ አልኦም። ካልእ ሰብ ወይ ነገር ካብቲ ቀንዲ ንአና
ዝጠቅም አውጺኡ አብ ናቱ አምልኾን መንፈስን አእትዩ ካብቲ ቀንዲ ጸዋዕታና አላጊሱ አብ
መገዲ ጸጋም ከምእንአቱ ዝገብረና ብዙሕ እዩ። አብ ሕይወትና ከም እንርእዮ ሰብ ብኻልእ ይጽሎ
ብወገን፥ ብሃብቲ፥ ብዝኾነ ዝርኤ ግዙፍ ነገር፥ ከምኡ አብ ኸባቢና ዝነፍስ ንፋስ ይጸልወና እሞ
አድራሻና ነጥፍእ፥ ሽዑ ዘይናትና መልክዕ ንለብስ አብ ዘይቤትና ደቂ ቤት ዝኾና ኮይኑ ይስምዓና
ጓና ግን ጓና እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ይሓድግ እሞ ካብ ኩሉ ተሪፍና ንበይናን ከም እንኸውን
ይገብረና። እዚ ኹሉ ዘይናትና አልቢሱ ነቲ ቀንዲ ናትና ዝኾነ ነገር ከም እነጥፍእ ይገብረና። ሽዑ
ዘይ መልክዕና ዘይ ባህርናን ለቢስና መትና ከሎና ሕይወት ዘሎና ኮይኑ ይስምዓና፥ ዝረአዩና
ይዋእ ዘለዎ ወይ ዘላቶ ሕይወት እንተ ዝርኢ አብ ልቡ/ባ መተመልሰ/ት እናበሉ ብአና ይዛረቡ
እዚ ኹሉ ናትና ስለ ዘጥፋእና ዘይናትና መንነት ስለ እንለብስ እዩ። ሰብ ዘይናቱ ምስ ኮነ ንርእሱ
ሞት አዊጁ አሎ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ሕይወት ነቲ መሰረታዊ መግለጺ መንነትና ስለ ዘጥፍእ
ባራዩ ሰባትን አተሓሳስባ ሰባትን ኮና ክነብር ምኽንያት ይኾነና። አብ ከባቢና ዝነፍስ ብዙሕ ጊዜ
ስለ ዝጸልወና ብቐሊል መገድና ከም እንቕይር ይገብረና። “መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን
ከም እትኸይድ ንገረኒ” ከም ዝብሃል ዘሎናዮ ኩነታት መለልይና እዩ። እዋና ሓደ ካብቲ
መለልይኡ ናትካ ገዲፍካ ካልእ ክትከውን ምፍታን እዩ። ዘይናትካ ጠባይ አዘራርባ መገዲ ምሓዝ
ንሰብ ዘይናቱ ይገብሮ። ሎሚ ሰብ ከመሎኻ ዘይኮነ ዝብሃል ዘሎ ከም ቀደም ዘሎኻ እዩ ማለት
ብቐሊል መገዱ ሓዲጉ ስለ ዝርከብ። ካብቲ ቀንዲ ነጻ ከይንኸውን ዝዓግተና ነገራት እዞም ዝስዕቡ
ክንጠቅስ ንኽእል።
•

መን ምዃንካ ዘይምፍላጥ። ሰብ ክብሩን መንነቱን ዘለዎ ጸጋ ክርኢ እንተ ዘይክኢሉ
መንፈሳዊ ዑረት ሓዲርዎ ንኹሉ ጸገም ይኸውን። ንስኻ/ኺ ሕሩያት ፍጥረት አምላኽ
ምኻንኩም አይትፈልጡን እንደኹም ይብላና ሓዋርያ ጳውሎስ። አብ ገለ እዋን ብእምነትና
ክንምካሕ ግድን እዩ ምኽንያቱ አብ ክርስቶስ ኢና እንአምን። ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን
ካቶሊካዊት ሓዋርያዊት ዝኾነት እታ ክርስቶስ ዝመስረታ ሓቀኛ እምነት ኢና። ነዚ
ተረዲእና እንጎዓዞ ጎደና አለሊና ክንክእል አሎና። ክብሩን ደረጅኡን ዘይፈለጠ ሰብ አብ
ዘይ ቦትኡ እንተ ጸንሐ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓፍር ኩልና እንፈልጦ እዩ፥ መን ምዃንካ
ዘይምፍላጥ ነጻነትካ የጥፍአልካ። መን ምዃና ክንፈልጥ እንተ ኽኢልና ካብ አምላኽ
ርሑቓት አይኮናን፥ ሰብ መልክዑ ክድምሰስ እንከሎ ብፍላይ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ክኸውን
እንከሎ ኩልና ንዛረበሉ ንአብነት መስተ፥ ዝርጋን፥ ዕብዳን፥ ካልእ ሕማቕ ባህርይ ነቲ
ሓቀኛ ኩነትካ የጥፍአልካ ሽዑ አቦ ስድራ ብዓል ሓዳር፥ ክቡር ሰበ ምኻንካ ዘንጊዕካ
ትነብር። ነቲ ዘሎካ ክብርን መዓርግን ደፊንካ ግዙእ ሕማቕ ባህሪኻ ኮንካ ትነብር እዚ
ንዓይኒ ሕልናና ይደፍኖ። ተፈጥሮና ቅዱሳት ኮና ምስ አምላኽ ምንባር እዩ። ንኻልኦት
አማልኽቲ ወይ አብ ቦታ አምላኽ ክቕመጡ ንዝደልዩ ክነምልኾም የብልናን።
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ንቀታል ነጻነት ፈሊጥካ ዘይምኽአል። ምስ ጸላኢኡ ዝመሓዞ የለን ንጸላኢኻ ስለ
እትፈልጦ አብ ጥቓኻ አይተቕርቦን ኢኻ፥ አብዚ ናታትና ነገር እንተ ረኤና ግን ብአንጻሩ
ግዙአት ሰይጣን ንኸውን፥ ብሰይጣን ተመሊኽና ስራሕ ሰይጣን ክንገብር ንርኤ። ምስ
ክፉአት ሰባት እናፈለጥና ገለ እዋን አዝማድ ስለ ዝኾና ገለ እዋን ከአ ዓርከይ መሓዛይ
ስለ ዘጥቅዓና ከምኡ አብ ገለ ምእንቲ ጥቕምና ኢልና እናፈለጥና ከምዘይንፈልጥ ኮና
ንነብር። አብ ገለ እዋን ዕሽነት ይመስል አብ ገለ እዋን ከአ መንፈስና ሰይጣን ምስአሸነፎ
ጽቡቕ ምግባር የጸግሞ እሞ ንጸልማት ንሞት ሕይወት ገሩ ይርእዮ። ወንጌል መምህርና
ኢየሱስ ከመይ ገሩ ነቲ ብዲያብሎስ ዝቐርቦ ዝነበረ ከምዘሸነፈ ይነግረና። ድያብሎስ
ንኢየሱስ ክፍትኖ ምስ መጸ ነቲ ኩነታቱ ርእዩ ፈተና አቕሪብሉ፥ እዚ እስከ ግበር ከምዚ
እስከ ኹን እናበለ ፈቲንዎ። ዲያብሎስ በታ ዘላትና ጸገም ድኽመት ተጠቒሙ ፈተና
የቕርበልና፥ ኩልናና ነናትና ድኹም ጎኒ አሎና። አብ ሕይወት ሰባት ከም ዝርኤ ብቐሊል
ንመገዲ አምላኽ ክሓድጉ መገዲ ጥፍአት ከም ዝኽተሉ ዝገብርዎም ብንእሽቶይ ነገር
ጀሚሮም አብ ዝዓበየ ዝበጽሑ ውሑዳት አይኮኑን። አብ ገለ እዋን ጠቐምትና መሲሎም
አብ ገለ እዋን ከአ ንሓቅን ጽድቅን ከይንሕዝ ብረቂቕ መገዲ እናተጠቕሙ ንጥፍአት
ዝወስዱና አተኲርና ክንጥምቶም አሎና። ካብ ዓርከይ እምበር ካብ ጸላኢኤይስ ባዕለይ
አሎኹ ከም ዝብሃል ካብቶም ድኃን እንብሎም ዘይነለልዮም ክንጥንቀቕ አሎና።
ጸላኢኹም ከም ዝጥሕር አንበሳ ይቃጽወኩም አሎ ከም ዝብለና ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሉ ጊዜ
ነቒሕና አብ ግዝአት ሰይጣን ከይንወድቕ ነቑሕና ክነብር ይግብአና። ኢየሱስ ባዕሉ ነቲ
ንነፍስኹምን ስጋኹምን ዝጎድእ እምበር ነቲ ንስጋኹም ጥራሕ ዝጎድእ አይትፍርሕዎ
ኢሉና። ኢትፍርህዋ ለሞት ፍርህዋ ለኃጢአት እዩ እቲ ነገር።

•

ነጻነት ክንብል ከሎና ድላይካ ምግባር ከምዘይኮነ ዘይምፍላጥ። አብዚ እዋን መንእሰያት
18 ዓመት ምስ በጽሑ ደጊም ነጻ እየ እናበሉ ድላዮም ክገብሩ አብ ድልዮም ክኸዱ ከም
ዝፍቀዶም ዝርድኡ ብዙሓት እዮም። ብፍላይ አብዚ ዓዲ ዝዓበዩ ዓቕሚ አዳም ምስ
በጽሑ ንኹሉ ክፍትኑ ክርእዩ ነጻ ከም ዝኾኑ እዮም ዝሓስቡ፥ እዚ አተሓሳስባ እዚ
ንብዙሓት ዓበይቲ እውን ዝጸለዎም አለዉ። እንተኾነ ሰብ መጠን ዝዓበየሉ ክንድሰብ
ዝአኸለሉ ምኽሪ ክሰምዕ ኽሓትት እንከሎ እቲ ዝዓበየ ነጻነት ምዃኑ ኢና እንፈልጥ። ምስ
አምላኹን ምስ ጥዑያት ሰባት ዝመክር ምሉእ ነጻነት ከም ዘልኦ ክንፈልጥ ንኽእል።
ፍጡር ድላዩ ክገብር ሕጊ ተፈጥርኡ አየፍቅደሉን እዩ ምኽንያቱ ፍጡር ምልአት
መንፈስ ወይ ዕግበት ዝረክብ ምስ አምላኹ ጥራሕ ርክብ ክህልዎ እንከሎ እዩ። ስለዚ
ድላይ አምላኽ ክንገብር እንከሎና ጥራሕ ኢና ቅሳነት ሰላም እንረክብ። አነ ነጻ እየ ኢለ
ሰብ ክቐትል አይክእልን እየ፥ ከምኡ ነጻ እየ ኢለ ዝኾነ ሕጊ ክጥሕስ አይኽእልን እየ።
ክብሪ ሰብ ሕጊ ከኽብር እንከሎን ድላይ አምላኽ ጽን ክብል እንከሎ ጥራሕ እዩ።
ብስምዒት ጥራሕ ክንምራሕ እንከሎና ምርጫና ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ አብ
ገለ እዋን ንስምኢትና ውሒጥና ልቦና ጌርና ሕይወትና እንተ መራሕና እንኸዶ ጉዕዞ
ሕይወት ከሓጉሰና እዩ።

•

ንኃጢአት ዘይምፍራሕ። ኃጢአት ቀታል ነፍስና ምስ አምላኽን ሰብን ርክብና
ከምዝብተኽ ዝገብር ተግባር እዩ። ኃጢአት መልክዕ ተፈጥሮና አጥፊኡ አፍደገ ሰማይ
ዝዓጽወልና ቅድሚ ሞት እንተ ዘይተነሳሕና ኸአ አብ ገሃነም ዘእትወን ግብርና እዩ።
አብዚ ዘመና ናይ ኃጢአት ትርጉምን ክበድን፥ ሰብ ሸለል ኢልዎ ክነብር ይርኤ። ምስ
ኃጢአትካ ከሎኻ ቅዱስ ቍርባን ምቕባል፥ ከይተናዘዝካ ነውሕ ጊዜ ምግባር፥ ትእዛዛት
አምላኽን ቤተ ክርስትያንን ምድፋር. . . እዝን ካልእን ሒዝና ንነብር። ክፉእ ክንገብር
እንታይ አሊይዎ ዘይ ኩሉ ዝገብሮ እዩ፥ እናበልካ ደፊርካ ኃጢአት ምግባር፥ ሎሚ አብ
ስራሕ አብ ገለ አጋጣሚታት ክትሰርቕ ክተጠፋፍእ ዕድል እንተ ተረኽበ ብድፍረት
ንኃጢአት ምእታዉ ድሕር ዘይብሃለሉ እዋን ኢና በጺሕና ዘሎና። ሰብ አብ ልዕሊ ከምኡ
ሰብ ክሓሚ ክፈርድ ዝኾነ ግፍዒ ክፍጽም ድኅር አይብልን አሎ። ዓመጽ ምፍጻም
ጅግንነት ዝቝጸረሉ ንሰብ እንተ ደፈርካ ተዓዊተ ዝብሃለሉ እዋን ኢና ዘሎና። እዚ ኹሉ
ባራዩ ድንቁርናን አብ ጸልማት የንብረናን። ልብና ቦታ አምላኽ ክንዲ ዝኸውን ናይ
ሰይጣን መንፈስ ወሪስዎ ይነብር።
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እዝን ካልእ ነገራትን እንተ ተኸተልና አብ ጸልማት ንነብር እሞ ነቲ ክንገብሮ ዝግብአና ነቲ
ክንክተሎ ዝግብአና ሓዲግና ካልእ መገዲ ንመርጽ። ምስ አምላኽ ክህልወና ዝግብኦ ርክብ
ዘንጊዕናዮ ከም እንስሳ ነነብ ሽዑ ነነድህድና ክንባላእ ንነብር። ንጸልማት ቀትሪ ኮይኑ ክነብሮ
ንመርጽ። ነቲ ብሰንኪ ምርጫና ዘምጻእናዮ ሕማቕ ሕይወትን ስቓይን አብ ከማና ዝበለ ሰብ
ክነውጽኦ ንደሊ ሰላም ይስአን አብ ነነድሕድና ንጨኻኸን እሞ ነጻነት ነፍስን ስጋን ተሳኢኑ አብ
ከቢድ ውግእ ንነብር ካብዚ ኸምዚ ዝበለ ዓዘቕቲ ክንወጽእ ምስ ጠባይና ምስ ሕይወትናን
ስምዒትናን መንፈሳዊ ውግእ ክንገጥም እሞ ትንሣኤ ክንእውጅ ይግብአና። ሎሚ ንሕይወትና ካብ
ባርነት ሰይጣን ከነውጽአ እንውስነሉ ጊዜ እዩ። ነዚ አምላኽ ዝህበና ጸጋ ተቐቢልና አብ ግብሪ
ነርእዮ።
ኦ አምላኽ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይትርአየልና።
ኩልና አብ ውሽጥና እትው ኢልና እንተ ንርኢ እሞ ዕብየት አምላኽን ፍቕሩን እንተ ንርኢ
ብሓደ ድምጺ እዚ ናይ ዝግባእ አይኮነን እናበልና ምተዛረብና። አምላኽ ጸግኡ ሂብዎም ናይ
አምላኽ ምሕረትን ዕብየትን ክርእዩ ዝኽአሉ ቅዱሳን ዝብሉና መጠን ሕይወትና ዝረአናሉ መጠኑ
ዕብየት አምላኽ ክንርዳእ ንኽእል። ኃጥእ ሕይወትና ብዝገበሮ ምሕረት አይምተገብኦን ግን
አምላኽ ሓዳግ ስለ ዝኾነ ሎሚ እውን አብ አፍደገ ምሕረቱ ክንቀርብ እሞ ምሓረኒ በደልይ
አትርኤ ክንብሉ። ተዓረቐኒ ወዲ/ጓል ንስሓ ግበረኒ እናበልና አብ መንበር ንስሓ ንቕረብ።
እምላኽ ብፍሉይ ሓልዮቱን ርሕራኤኡን እምበር ብግብርና ክንምሓር ዘይግብአና ኢና። አምላኽ
ባህርዩ መሓሪ እዩ፥ በደልና ሕደገልና ኢልና ክንልምኖ ከሎና መሓሪ እዩ። አብ ታሪኽ
ፈረንሳውያን ሓደ ዝንገር ትሪኽ አሎ። አብ ጊዜ ናፖልዮን ሓደ መንእሰይ ወተሃደር ውትህድርናን
ውግእን ጸሊኡ መሊቝ እንተኾነ ቁሩብ ከይ ከደ ኸአ ተታሒዙ። ካልኦት ወተሃደራት ከምኡ ከይ
ገብሩ ብማለት ከምኡ ዝገበረ ንሞት ይፈርድዎ ነሮም፥ እዚ መስኪን መንእሰይ ወተሃደር አብ
ፍርዲ ሞት እንከሎ ወልዲቱ ናይ ወዳ ኩነት ምስ ሰምዔት ናብ ናፖልዮን መራሕ ሃገር
እድንግጸልይዶ ይኸውን ኢላ ከይዳ ነዚ ናይ ሞት ውሳኔ አብ ልዕሊ ወዳ ዝተወሰነ ክምሓር
ሓቲታ፥ እዚ ናይ ኩለን ወልዲ ጠባይ እዩ። አብ ውሉደን ዘልኤን ፍቕሪ መዳርግቲ የብሉን።
ናፖልዮን ጥርዓን በጺሕዎ እንተኾነ እቲ ንሱ ዝፈጸሞ ገበን ክምሓር አየፍቅደሉን፥ ምሕረት
አይግብኦን ኢዩ እዩ ኢሉ መሊስላ፥ “ወላዲት ብወገና እወ ምሕረት አይግብኦን እዩ ዝግብኦ
እንተ ኾይኑ ምሕረት አይምተባህለን” ኢላ መሊሳትሉ ይብሃል።
እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ብዛዕባ ምሕረት ክንብሎ እንደሊ። ማንም ሰብ ምሕረት ከም መሰል ወይ
ግቡእ ዝግብብኦ የለን። ነፍስወከፍ ሰብ ፍትሒ ይግብኦ፥ ምሕረት ህያብ እዩ። ምሕረት ንበደልን
ክሕደትን ይድምስስ፥ እዚ ኸአ መርትዖ ቀሪቡ ወይ ምኽንያት ብጽቡቕ ቀሪቡ ማለት አይኮነን።
ነቲ በደል ጌጋ ዝፈጸመ ጥርዓኑ ተቐቢልካ አብ ነጻ ኩነታት ኮንካ እትህቦ መልሲ እዩ። ምሕረት
ክውሃብ እንከሎ እቲ ዝተገብረ ጌጋ ጌጋ ምዃኑ መልሲ አይኮነን ዝህብ እንታይድአ አብ ምሕረት
ነቲ ጌጋ ጌጋ ምዃኑ ይእመነሉ እዩ እንተኾነ አምሰያኡ ካሕሳ ዝሓቶ የለን። አብዚ ኹሉ እንርእዮ
ዝለዓለ ጸጋ፥ ህያብ ናይ እቲ በደል ዝፈጸመ እዩ።
አብ ወንጌል ዮሓ 8፡፡1~11 ብዛዕባ ሓንቲ አብ ዝሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ይዛረብ። አብዚ
ታሪኽ ናይ አምላኽ ምሕረት ክሳብ ክንደናይ ብግብርና ከም ዘይውሃበና የረድእ። እዚአ ሰበይቲ
አብ ዝሙት ተረኺባ፥ እቲ ምስአ ዝሙት ዝፈጸመ ሰብአይ ምናልባት ሃዲሙ ክኸይድ ዕድል
ግዲ ረኺቡ እታ ሰበይቲ ጥራሕ ተጠቒሳ ንረኽባ ንሳ ግን ተታሒዛ አብ ኢደ መራሕቲ ሃይማኖት
ወዲቓ። አብ ሕጊ ሙሴ አብ ዘዳግም 22፡22 “ሰብአይ ምስ ምርዕውቲ ሰበይቲ ደቂሱ እንተ
ተረኽበ፥ እቲ ምስታ ሰበይቲ ዝደቀሰ ሰብአይን እታ ሰበይትን ክልቲኦም ይሙቱ” ይብል። እዞም
ነዛ ሰበይቲ አብ ኢየሱስ ዘምጽእዋ ሞት ክትፍረድ ድላዮም እዩ ነሩ። እዚኦም ሰባት ብሕጊ እዮም
ዝሓቱ ዘለዉ በዚ አቢሎም ንኢየሱስ ክውጥርዎ ንማለት እዮም። ኢየሱስ አብ ኪንዲ መልሲ
ዝህብ አብ ምድሪ ክጽሕፍ ይጀምር። ደጊሞም ምስ ሓተትዎ አብ ሕጊ አመልኪቱ ዘይኮነ
አብቶም ከሰስቲ አመልኪቱ መልሱ ይህብ። አብዚ ነታ ሰበይቲ ንጽሕቲ አይኮነን ዝብላ ከምኡ
ነቶም ከሰስቲ ንኽሶም አየውድቖን እዩ ዘሎ ቅድሚ ናይ እዛ ሰበይቲ በደል ምርአይ በደሎም
ክርእዩ ይሓቶም። ንሶም ንጹሓት እንተኾኑ እምኒ ደርብዮም ክቐትልዋ ይነግሮም። ኩሎም
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ሕልንኦም ሕይወቶም ክርእዩ ስለ ዝኽአሉ በብሓደ ካብ ቅድሚ ክርስቶስ ሃዲሞም ንሶም እውን
ንጹሓት አይነበሩን። አብዚ ኢየሱስ ንርእሶም ክርእዩ እሞ ናይ እዚአ ሰበይቲ በደል ክርእዩ
ዓዲምዎም። ብዝመስል ንሶም እውን ካብቲ ናታ ዝዓቢ ዘቕትል ኃቲአት ነርዎም በዚ ምኽንያት
ከአ ክሃድሙ ክኢሎም። እዞም ከሰስቲ እዚአ ሰበይቲ ቅኑዓት ሰባት እዮም ምኽንያቱ ክሶም አብ
ቅንዕና ዝተመርኮሰ ከምዘይኮነ ክርእዩ ክኢሎም።
ኢየሱስን እታ ሰበይትን ንበይኖም ተሪፎም። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዝብሎ ክልተ ተሪፎም
“ሕሰምን ወይ ክፍአትን፥ ምሕረትን” ሽዑ እታ ሰበይቲ ጥዑም ቃላት ካብ ኢየሱስ ትሰምዕ
“አነ እውን አይክፈርደክን እየ ኪዲ እሞ ደጊም አይትበድሊ” በላ።
አብዚ እንርእዮ አብ ሕይወትና አቲና እንተ ተመልከትና ክንደይ በደልን ኃጢአትን ምርኤና።
አብዚ ብዙሕ ጊዜ እንሓስቦ ከምዛ ሰበይቲ ንሕና እውን አብ ዓቢ ኃጢአት እንከሎና እንተ
ንትሓዝ ወይ ናይ ርእስና ከይረኤና ናይ ካልኦት ዝገብርዎ ክንፈርድ እንተ ንርከብ እሞ ሓደ
ንኹሉ ዝገልጽ እንተ ዝመጸና እንታይ ምበልና። ሓፊርናዶ ምሓደምና ወይስ አነ እውን በደለኛ እየ
ኢልና ብኃጢአትና ተአሚና ምተዓወትና። አብዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ኢየሱስ ዝመሃረና ንሓደ
ክምሓር ዘይግብኦ ምሒርካ ምኽአል። እዚአ ሰበይቲ ብዝኾነ ምሕረት አይምተገብአን አንተ ኾነ
ኢየሱስ ብዓቢ ምሕረቱ ኪዲ አነ እውን አይኩንነክን እየ ግን ዳግም አይትአብሲ ኢልዋ። አነ
ክምሕር እኽእልዶ ወይስ ናይ ሰባት ዝሓለፈ በደላ ከም ሊጣንያ መብራህተይ አብርሄ እዝርዝር?
ክንምሕር እሞ ኪኸዱ ነፍቅዶ? ምሓሩ ክትምሓሩ ኢሉና አሎ እሞ ንዝበደሉና ንምሓር፥ አፍደገ
ሰማይ ክኽፈተልና።
ክትምሕር እንከሎኻ ንርእስኻ ነጻነት ትእውጅ አሎኻ።
ከም ሰባት መጠን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ብገለ ምስተበአስና አብ ልብና ቂምታ ንሕዝ እቲ
ዝገርም ካብቲ ባእሲ እቲ ድሕሪ ባእሲ እነሕልፎ ስቓይ እዩ ዝጎድአና። ነቲ ሓንሳእ አብ ውሱን
መዓልቲ አብ ልዕለና በደል ዝፈጸመ ሰብ አብ ልብና ቦታ ሂብናዮ ክንሳቐ ንነብር ሽዑ ግዙአት
ዝተበደልናዮ ኮና ንነብር። እቲ ሰብ ሓደ ጊዜ እዩ በዲሉካ ግን ንስኻ/ኺ ነቲ ዝተፈጸመ በደል
አብ ልብኻ/ኺ ስለ ዝሓዝካዮ ትሳቐ አሎኻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ዘምህረና ምሕረት
ምግባር ሰላም ምግባር ንርእስኻ ክጥዕመካ ወላ በዲሉካ እንከሎ። ንበደል ሰባት አብ ፍርዲ አብ
ፍትሒ አቕሪብና እንዓግቦ ግዝያዊ እዩ፥ ነባሪ ሰላም ዝህበና ምሕረት ጥራሕ እዩ።
አብ ምሕረት አብ ሕድገት ዝነብር ሰብ ኩሉ ጊዜ አብ ሕይወቱ ሰላም ሓጎስ መለልይኡ እዩ።
ካልኦት እዝግሄር ሂብዎ ይብሃል። ብገዛ እንተ ኾነ እንዳ እከለ ድአ ብሰላሞም እንድዮም ዝፍለጡ
ይብሃል። ምሕረት ሕድገት ክንገብር ክንምሃር አሎና። አብ ትሕቲ መስቀል ክርስቶስ ክንውዕል
ይግብአና። ቤት ትምህርቲ ምሕረት አብ ጎቦ ቀራንዮ እዩ ዝርከብ እሞ አብ ሞት ሕይወት አብ
ጸልማት ብርሃን ርኢና ክንክእል ንኡናይ ንቀራንዮ ንደይብ አብኡ፥ ስቑል ኢየሱስ ሕዝንቲ
ማርያምን ቅዱስ ዮሓንስ ክንረክብ ኢና አብኡ ምጽንናዕ አብኡ ትብዓት ክንረክብ ኢና።
አብዚ ትንሣኤ ክርስቶስ ክነብዕል አብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋን ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝድለ ዘሎ
ንምሕረት አምላኽን ሓውናን ብልቢ ክንደልዮ። ደቂ አምላኽ ኮና መንፈስን ጸጋን ለቢስና
ክነብዕሎ ምሉእ ተሓድሶን ድለትን ገርና እነኹ መጺኤ አሎኹ ተቐበለኒ አምላኸይ ንበሎ።
ካብ ኃጢአት ካብ ሕመታ ካብ ዝኾነ ክፍአት ነጻ ኮና ንርእስና ነጻነት አዊጅና ብዓል ትንሣኤና
ነብዕል። ሎሚ ምዓልቲ ዓወትን ቅድስናን እዩ እሞ እንኹ መጺኤ አሎኹ ተቐበለኒ ንአይ ንኃጢ
ፍጡርካ ኢልና አብ ትሕቲ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንቕረብ። ንኹሉ ጸግኡ ይዓድለና።
በዚ አጋጣሚ ርሑስ ብዓለ ትንሣኤ ንኹልኹም እናበልኩ አብ ዓድናን ሃገርናን ሰላም ዘውርድ
ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

